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Az ODInspire Group 
 

A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó J A  
 

- hatályos 2022. február 23. napjától - 

 

 

A www.odinspire.hu internetes kereskedelmi és szolgáltató portál üzemeltetője, Salamon Dorottya Zsuzsa egyéni vállalkozó - székhelye: H-1115 

Budapest, Forrás u. 6. II. em. 12., nyilvántartási száma: 50986769, adószáma: 53035264-1-43 - (a továbbiakban, mint: Adatkezelő) a 

tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (beszerzések 

szervezése, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a vele ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi 

személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli. 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon 

kezeli az Adatkezelő, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan 

érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre. 

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján a személyes adatok 

kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk: (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának rövid 

kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A 

Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.) 

 

Az Adatkezelő egyéb adatai és elérhetőségei: 

 

Adatkezelő képviselője: Salamon Dorottya Zsuzsa 

Telefonos elérhetőség: + 36 30 965 6806 

Elektronikus elérhetőség: info@godinspire.hu 

 

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi: 
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Mint minden gazdasági szereplő, az Adatkezelő a tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel 

összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (beszerzések szervezése, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a vele beszállítói, szolgáltatói 

viszonyba álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait is kezeli. 

 

A beszállítókkal, szolgáltató partnerekkel kötött szerződéssel érintett adatok kezelése egyrészről a szerződés példányok, bizonylatok/számlák papír 

alapú irattárazásával (az Adatkezelő székhelyén), másrészről az adatoknak elektronikus mentésével valósul meg. 

 

A számviteli bizonylatok kiállítása és kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint történik. 

 

A könnyebb átláthatóság és az adatok gyors elérésének biztosítása érdekében az Adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet a partnerek adatairól. 

 

Adatkezelés 

leírása 

Kezelt adatok köre Adatkezelé

s célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

forrása 

Adatkezelés 

címzettjei 

Adatkezelés 

időtartama 

Magánszemély 

szerződéses 

partner 

adatainak 

kezelése 

Név 

Lakcím 

anyja neve 

EV nyilvántartási száma, 

adószáma/adóazonosító 

jele) 

Névjegykártya adatok 

(ahol felmerül) 

Bankszámlaszám (ahol 

szükséges) 

Szerződő 

partner 

azonosítása, 

szerződés 

teljesítése 

Szerződéses 

kötelezettség 

teljesítése - GDPR 6. 

cikk (1) b) pont 

Érintett  

 

 

A szerződés 

tartalmának 

megállapításához, 

illetve a teljesítés 

igazolásához szükséges 

dokumentumokon 

feltüntetett személyes 

adatok esetén a 

szerződés megszűnését 

követő 5 év (általános 

elévülési idő). 

Egyéb esetben a 

személyes adatokat a 

szerződés vagy a 

képviselői minőség 

megszűnését követően 

haladéktalanul töröljük. 
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E-mail cím 

Telefonszám 

Kapcsolattartó megjelölése 

esetén: 

Kapcsolattartó neve 

E-mail címe 

Telefonszáma 

beosztása 

Névjegykártya adatok 

(ahol felmerül) 

Kapcsolat-

tartás a 

szerződő 

partnerrel 

Szerződéses 

kötelezettség 

teljesítése - GDPR 6. 

cikk (1) b) pont 

 

Szerződéses 

partnertől eltérő 

kapcsolattartó 

esetén: jogos érdek a 

szerződéses 

kapcsolattartás 

biztosítása -  

GDPR 6. cikk (1) f) 

pont 

Érintett 

 

Kapcsolat-

tartó 

megjelölése 

esetén az 

adatok 

forrása a 

szerződéses 

partner 

 

 A szerződés 

tartalmának 

megállapításához, 

illetve a teljesítés 

igazolásához szükséges 

dokumentumokon 

feltüntetett személyes 

adatok esetén a 

szerződés megszűnését 

követő 5 év (általános 

elévülési idő).  

Egyéb esetben a 

személyes adatokat a 

szerződés vagy a 

képviselői minőség 

megszűnését követően 

haladéktalanul töröljük. 

 

Számlázási adatok Bizonylatok 

kiállítása 

Jogszabály: 

Számviteli tv. 165-

169.§. - GDPR 6. 

cikk (1) c) pont 

Érintett  A bizonylat kiállítása 

évének utolsó napjától 

számított 8 év. 

Jogi személy 

szerződéses 

partner 

adatainak 

kezelése 

Jogi személy 

képviseletében eljáró 

személy neve 

Beosztása 

Névjegykártya (ahol 

felmerül) 

Szerződő 

partner 

azonosítása, 

szerződés 

teljesítése 

Szerződéses 

kötelezettség 

teljesítése - GDPR 6. 

cikk (1) b) pont 

Érintett  

 

A szerződés 

tartalmának 

megállapításához, 

illetve a teljesítés 

igazolásához szükséges 

dokumentumokon 

feltüntetett személyes 

adatok esetén a 

szerződés megszűnését 

követő 5 év (általános 

elévülési idő).  
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Egyéb esetben a 

személyes adatokat a 

szerződés vagy a 

képviselői minőség 

megszűnését követően 

haladéktalanul töröljük. 

 

Kapcsolattartó neve 

E-mail címe 

Telefonszáma 

beosztása 

Névjegykártya (ahol 

felmerül) 

 

 

Kapcsolatta

rtás a 

szerződő 

partnerrel 

Jogos érdek a 

szerződéses 

kapcsolattartás 

biztosítása - GDPR 

6. cikk (1) f) pont 

Érintett 

vagy 

amennyiben 

nem azonos 

a 

képviselőve

l, akkor az 

adatok 

forrása a 

jogi 

személy 

képviselője 

 

 

A szerződés 

tartalmának 

megállapításához, 

illetve a teljesítés 

igazolásához szükséges 

dokumentumokon 

feltüntetett személyes 

adatok esetén a 

szerződés megszűnését 

követő 5 év (általános 

elévülési idő).  

Egyéb esetben a 

személyes adatokat a 

szerződés vagy a 

képviselői minőség 

megszűnését követően 

haladéktalanul töröljük. 

 Számlázási adatok Bizonylatok 

kiállítása 

Jogszabály: 

Számviteli tv. 165-

169.§. - GDPR 6. 

cikk (1) c) pont 

Érintett  A bizonylat kiállítása 

évének utolsó napjától 

számított 8 év. 

 

Hírlevél: 
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Az Adatkezelő a tevékenységével kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet, és más marketing célú 

üzeneteket küld azon érintettek részére, akik a hírlevélre feliratkoznak, és az ehhez szükséges adataikat önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátják. A Hírlevélre való feliratkozás a megbízási szerződések megkötése során, továbbá a honlapon a „Hírlevél” menüpontban lehetséges. 

 

Adatkezelés 

leírása 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

forrása 

Adatkezelés címzettjei Adatkezelés időtartama 

Hírlevél  Név,  

E-mail cím 

Telefonszám 

 

Hírlevél küldése  Érintett hozzájárulása 

– - GDPR 6. cikk (1) 

a) pont 

 

Érintett A www.odinspire.hu 

rendszer szolgáltatói, 

mint adatfeldolgozók 

 

Tömeges levélküldési 

szolgáltató, mind 

adatfeldolgozó 

A Hírlevél küldésével 

összefüggő adatokat a 

hozzájárulás 

visszavonásáig kezeljük. 

 

 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg: 
 

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban 

meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak 

kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.  

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, 

amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.  

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs 

szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt 

jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.  

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét 

indokolja. 

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés 

automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
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anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli. 

 

Adatbiztonság 

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat 

az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az 

adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az 

adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag 

elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@odinspire.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes 

Adatvédelmi Szabályzatunk elérhető a http://odinspire.hu/adatvedelem menüpontban. 

 

 

Adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei:  

 

Adatfeldolgozó Név Székhely Nyilvántartási 

szám 

Cégjegyzék 

szám 

Telefonszám E-mail cím 

Domain 

szolgáltató 

DiMa.hu Kft. 4032 Debrecen, 

Békéssy Béla u. 9. C. 

épület, 3. emelet 10. 

ajtó 

 09-09-014017 +36-52-322-121 info@dima.hu 

Tárhely 

szolgáltató 

Wix.com Ltd. 40 Namal, Tel Aviv 

street, 6701101 Tel 

Aviv, Israel 

   privacy@wix.com 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Könyvviteli 

szolgáltató 

Siklódi Márta 1123 Budapest, Táltos 

utca 10. II. 9. 

3503911 - - marta.siklodi@gmail.com 

Elektronikus 

levelezési 

szolgáltató 

Wix.com Ltd. 

 

 

 

Google 

Ireland 

Limited 

40 Namal, Tel Aviv 

street, 6701101 Tel 

Aviv, Israel 

 

Gordon House, 

Barrow Street 

Dublin 4 

Ireland 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

368047 

- 

 

 

 

- 

privacy@wix.com 

 

 

 

- 

Számlázási 

szolgáltató 

Számlázz.hu 

KBOSS.hu 

Kft. 

1031 Budapest, 

Záhony utca 7. 

- 01-09-303201 - info@szamlazz.hu 

NAV Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal 

(NAV) 

1054 Budapest, 

Széchenyi utca 2 

- - +36 (1) 428-5100 nav_kozpont@nav.gov.hu 

Webstatisztika Google LLC 

 

1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain 

View, CA 94043, 

USA. 

 

- - +1 650-253-0000  

 

- 

Közösségi 

média 

Facebook 

Inc.  

 

1 Hacker Way, Menlo 

Park, California 

94025, USA 

 

- - +1 650-543-4800 

 

- 

 

 

 

Adatkezeléssel összefüggő nyilatkozatok 

 

Alulírott a fenti Adatkezelési tájékoztatót megkaptam, megértettem. 

 

 

mailto:privacy@wix.com
mailto:nav_kozpont@nav.gov.hu
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Kelt:…………………………….. Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:………………………………. 

 

Alulírott a jelen Nyilatkozat aláírásával és személyes adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a www.odinspire.hu portál 

üzemeltetői a megadott adataimat Hírlevél és más marketing célú üzenetek megküldése céljából az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint 

közös adatkezelőként kezelje, részemre a megadott elérhetőségeket marketing célú üzeneteket küldjenek, és hogy ehhez adatfeldolgozók 

szolgáltatását vegyék igénybe. 

 

Név:………………………. 

E-mail cím:……………………………. 

Telefonszám:……………………………. 

 

Tudomásul veszem, hogy bármely fenti hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a ................... e-mail címre vagy az adatkezelő postai címére 

megküldött írásos nyilatkozattal, illetve a ..................... telefonszámon. 

 

Kelt:……………………………..    Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:………………………………. 

 


